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Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2015 

 „Kārtība, kādā piešķir pašvaldības kompensāciju maksai 

par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem  

daļējai segšanai izglītības iestādēs” 

                   Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība (turpmāk 

– pašvaldība) daļēji sedz izglītības iestāžu izmaksas par ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem (turpmāk – pašvaldības kompensācija). 

2. Saistošo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskatāmi: 

2.1. Laulātie un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk nepilngadīgie bērni (līdz 18 gadu 

vecumam), tai skaitā, audžuģimenē ievietoti bērni un aizbildnībā esošie bērni, kas ir 

deklarēti Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2.2. Persona (vecāks), kuras aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, adoptētie, 

aizbildnībā un audžuģimenē ievietotie nepilngadīgie bērni (līdz 18 gadu vecumam), kas 

ir deklarēti Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

3. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt pašvaldības daudzbērnu 

ģimenes statusu, lai varētu atbalstīt pašvaldībā deklarētās daudzbērnu ģimenes 

(vecākus), sniedzot papildus finansiālu atbalstu pašvaldības kompensācijas veidā; 

nosakot šo kompensācijas veidu un piešķiršanas kārību, atvieglojot savstarpēju 

sadarbību gan ģimenēm, gan iestādēm. 

 

 



4. Pašvaldības kompensācija tiek noteikta šādā apmērā: 

4.1. par vienu līdz divus gadus vecumu sasniegušu vienu bērnu – 0,80 euro 

apmērā (dienā); 

4.2. par trīs līdz septiņus gadus vecumu sasniegušu vienu bērnu – 0,90 euro 

apmērā (dienā); 

4.3. no 1.klases līdz pilngadības sasniegšanai par vienu bērnu – 0,71 euro apmērā 

(dienā). 

5. Pašvaldības kompensācija tiek piešķirta norēķiniem par: 

5.1. pašvaldības dibināto pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu 

sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem; 

5.2. citu pašvaldību dibināto pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības 

iestāžu sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem; 

5.3. privāto pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu sniegtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem. 

6. Lai saņemtu pašvaldības kompensāciju, daudzbērnu ģimenes bērna likumiskais 

pārstāvis iesniedz iesniegumu: 

6.1. pašvaldības izglītības iestādes vadītājam, ja daudzbērnu ģimenes bērns 

apmeklē pašvaldības iestādi; 

6.2. iesniegumu iesniedz pašvaldībā, ja daudzbērnu ģimenes bērns apmeklē kādu 

no saistošo noteikumu 5.2. - 5.3.punktā minētajām iestādēm. 

7. Daudzbērnu ģimenes bērna likumiskajam pārstāvim, iesniedzot iesniegumu, 

klāt jāpievieno dokumenti, kas apliecina atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu normām. 

8. Pašvaldības kompensāciju piešķir un izmaksā par daudzbērnu ģimenes bērnu, 

kurš apmeklē pašvaldības izglītības iestādi, ja: 

8.1. izglītības iestādes vadītājs ir pieņēmis lēmumu par kompensācijas 

piešķiršanu konkrētam bērnam sniegtā ēdināšanas pakalpojuma izmaksu 

daļējai segšanai; 

8.2. izglītības iestādes vadītājs ir iesniedzis pašvaldības grāmatvedībā ikmēneša 

pārskatu, kurā fiksēts daudzbērnu ģimeņu bērnu skaits konkrētajā izglītības 

iestādē iepriekšējā mēnesī un šo bērnu apmeklējums, lai pašvaldības 

grāmatvedība varētu aprēķināt un sagatavot rēķinus apmaksai par 

daudzbērnu ģimenes bērnu izglītojamā vecākiem, ievērojot saistošajos 

noteikumos noteikto. 

9. Pašvaldības dibinātai izglītības iestādei par sniegto ēdināšanas pakalpojumu 

pašvaldības kompensācija tiek paredzēta konkrētās iestādes kārtējā gada budžetā. 

10. Pašvaldības kompensāciju piešķir un izmaksā, par daudzbērnu ģimenes 

bērnu, kurš apmeklē saistošo noteikumu 5.2. - 5.3.punktā minēto izglītības iestādi, ja: 



10.1. izglītības iestāžu izglītojamo vecāki ir vērsušies pašvaldībā ar iesniegumu 

par kompensācijas piešķiršanu, par ko pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu 

un noslēdz līgumu ar konkrēto izglītības iestādi par kompensācijas 

piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību; 

10.2. attiecīgās izglītības iestādes vadītājs ir iesniedzis pašvaldībai līdz katra 

mēneša piektajam datumam pārskatu, kurā fiksēts daudzbērnu ģimeņu bērnu 

skaits konkrētajā izglītības iestādē iepriekšējā mēnesī un šo bērnu 

apmeklējums, kā arī sagatavoto rēķinu par iepriekšējo mēnesi, par sniegto 

ēdināšanas pakalpojumu daudzbērnu ģimenes bērnam, pašvaldības 

kompensācijas saņemšanai.  

11. Pašvaldība desmit darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 5.2. un 

5.3.punktā minētās izglītības iestādes pārskata saņemšanas pārskaita pašvaldības 

atbalstu par iepriekšējo mēnesi izglītības iestādes kredītiestādes norēķinu kontā.  

12. Pašvaldības kompensāciju par decembri izglītības iestādei piešķir, 

pamatojoties uz pašvaldības kompensācijas pieprasījumu par novembri. Ja par 

decembri konstatē pašvaldības atbalsta pārmaksu, izglītības iestāde neizlietotos 

pašvaldības atbalsta līdzekļus mēneša laikā ieskaita pašvaldības kredītiestādes norēķinu 

kontā.  

13. Izglītības iestādei, kas minēta saistošo noteikumu 5.2. un 5.3.punktā visā 

pašvaldības kompensācijas izmaksas periodā ir pienākums samazināt bērnam sniegtā 

ēdināšanas pakalpojuma maksu tādā apjomā, kas atbilst izmaksātajam pašvaldības 

kompensācijas apmēram.  

14. Ja maksa par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē ir mazāka nekā 

paredzamā pašvaldības kompensācija, pašvaldības kompensāciju nodrošina tādā 

apmērā, kāda ir maksa par ēdināšanas pakalpojumu attiecīgajā izglītības iestādē. 

15. Pašvaldības kompensācija netiek piešķirta par dienām, kad bērns nav 

apmeklējis izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina 

proporcionāli izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam.  

16. Ja daudzbērnu ģimenes bērnu uzņem pašvaldības izglītības iestādē, 

pašvaldības kompensāciju par citas izglītības iestādes sniegtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis šo 

izglītības iestādi. 

17. Ja daudzbērnu ģimenes bērns, par kuru tiek saņemta pašvaldības 

kompensācija, tiek deklarēts citā pašvaldībā, tomēr turpina izglītības ieguvi attiecīgajā 

izglītības iestādē, pašvaldības kompensācijas piešķiršana tiek apturēta. 

18. Izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt pašvaldības kompensācijas summas 

pārmaksu, ja tā izveidojusies izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai 

nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz 

pašvaldības kompensāciju. Izglītības iestāde mēneša laikā pēc pašvaldības rakstiska 

paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus pašvaldības kredītiestādes 

norēķinu kontā. 



19. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 

noteiktajā kārtībā. 

20. Saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības kompensāciju izmaksāt sākot ar 

2016. gada 1.februāri. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      I.Trapiņš 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.  21/2015 

„Par saistošo noteikumu publicēšanu” 

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ievērojot Latvijas Republikas Labklājības 

ministrijas vēstuli “par pašvaldības apmaksātām pusdienām 

daudzbērnu un sociālā riska ģimeņu bērniem pirmsskolas 

izglītības iestādēs”, ar kuru pašvaldība tika informēta par 

rīcības plāna pamatnostādņu “Ģimenes valsts politikas 

pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” 3.2.22.3.pasākumu, 

kas paredz izvērtēt pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļu 

sadalījumu, kā arī izmaiņas tajā, un pēc iespējas nodrošināt 

pilnībā apmaksātas pusdienas daudzbērnu un sociālā 

riska ģimeņu bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 Valsts un pašvaldības pienākums rūpēties par to, lai 

daudzbērnu ģimenes sasniegtu pienācīgu labklājības līmeni, 

izriet no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmās 

daļas, kas nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta it īpaši 

daudzbērnu ģimenes. Bērniem ir jānodrošina viņu tiesības 

saņemt pilnvērtīgu uzturu, neatkarīgi no vecāku mantiskā un 

sociālā stāvokļa. 

 Brīvpusdienu nodrošināšana ir ļoti efektīvs 

mehānisms, kā sniegt konkrētu atbalstu ģimenēm ar bērniem, 

nepiešķirot naudu tiešā veidā, bet novirzot to attiecīgajai 

izglītības iestādei bērna vajadzībām, tādējādi izvairoties no 

riska, ka nauda tiek novirzīta citiem, ar bērna interesēm 

nesaistītiem mērķiem. 



 Līdzfinansējums pusdienu apmaksai pirmsskolas 

izglītības iestādē ir saistāms arī ar pašvaldības funkciju, 

kuras ir minētas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4., 6. un 23.punktā un Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 11.punktā, izpildi, proti – īstenot bērnu tiesību 

aizsardzību, gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, noteikt tos izglītojamos, 

kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, jo finansējuma 

piešķiršana netieši veicina minēto funkciju efektīvāku 

realizāciju. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Ikšķiles novada pašvaldības dome ar 2015.gada 

26.augusta lēmumu Nr.2 (prot. Nr.9) „Par PII „Urdaviņa” 

bērnu un darbinieku ēdināšanas pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu” noteica atlaidi maksai par sniegto ēdināšanas 

pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

daudzbērnu ģimeņu bērniem. Lai ievērotu vienlīdzīgu tiesību 

principu attiecībā uz visām Ikšķiles novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, sagatavoti 

saistošie noteikumi, ar kuriem turpmāk pašvaldība piemēro 

identisku atlaidi arī ne tikai tiem bērniem, kuri ir rindā uz 

pašvaldības pirmsskolas iestādi, bet uz visiem daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, šobrīd apgūst izglītību izglītības iestādēs un 

ir deklarēti Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. 

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Paredzama tieša ietekme uz pašvaldības budžetu. 

Nav paredzēts veidot jaunas institūcijas un darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ikšķiles novada 

pašvaldības Attīstības nodaļa un grāmatvedība. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Ir ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      I.Trapiņš 


